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Làmina 11 El paisatge de la frontera

La comarca de la Cerdanya ocupa una depressió al centre de la serralada
dels Pirineus i està formada per una plana d’uns 20 km de llargada recorre-
guda pel riu Segre i tancada pel nord i pel sud per massissos muntanyosos.
Dividida el 1659 entre Espanya i França, l’actual procés d’unió europea li ha
permès anar recuperant la seva unitat econòmica.

Actualment hi ha 30.000 habitants, 17.000 dels quals a la banda espan-
yola i 13.000 a la banda francesa de la frontera. Els darrers anys hi està aug-
mentant la població després de perdre’n o bé de tenir-la estancada quasi tot
el segle XX.

Les activitats econòmiques fonamentals en l’actualitat són el turisme i la
construcció. Per aquest motiu la majoria de la població activa cerdana treba-
lla en el sector dels serveis i en la construcció, mentre que les activitats indus-
trials i agrícoles o ramaderes es troben en retrocés.

La millora de les comunicacions a través del túnel del Cadí, la construc-
ció d’urbanitzacions amb cases o apartaments per a segones residències i la
importància del turisme d’hivern i d’estiu han incrementat el nivell econòmic
de la comarca, tot i que han generat problemes d’especulació urbanística i
l’abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals.
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1.  Les línies de vegetació delimiten les parcel·les
de la plana cerdana, on cada vegada hi ha menys
terra cultivada dedicada als cereals i als farratges
i on augmenten les pastures permanents.

2.  La línia fronterera travessa la plana cerda-
na. El nucli de la Guingueta d’Ix (Bourg-
Madame, en francès) es va formar a final del
segle XVII al costat del pas fronterer, per sobre
el riu Reür.

3. L’estació d’esquí de la Molina-Masella és
una de les més importants de la comarca. A tota
la comarca hi ha nou estacions d’esquí.

4. Al pla de Rigolisa es construeix
l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya,
símbol de la unió europea que facilita
la col·laboració entre estats.

6. La carretera i el ferrocarril, per la collada de
Toses, i la carretera, pel túnel del Cadí, travessen
aquesta línia de muntanyes pirinenques d’entre
2.000 i 2.600 m d’altitud que separen la Cerdanya
del Berguedà i el Ripollès.

5.  La vila de Puigcerdà, situada al centre de
la plana cerdana, és el nucli de població i de
serveis més important de la comarca.

Antics nuclis rurals
Palau de Cerdanya és un petit
poble de la banda francesa de
la frontera que conserva les
característiques tradicionals dels
pobles cerdans en les seves
construccions i els seus carrers.
Molts d’aquests pobles tenen la
població estancada o en dismi-
nució.

La tradició de l’estiueig
Puigcerdà tenia, a l’edat mit-
jana, un estany a prop de les
seves muralles on arribaven
les aigües del riu Querol i que
servia per al regadiu, per pro-
veir d’aigua la població i per a
la producció de glaç. Al vol-
tant d’aquest estany es van
instal·lar, a final del segle XIX,
diverses torres d’estiueig de la
burgesia barcelonina.

Proliferació de 
segones residències 
La construcció de l’eix del
Llobregat i l’obertura del túnel
del Cadí el 1984 van fer que 
les comunicacions entre la Cer-
danya i Barcelona milloressin
molt i  que força gent decidís
adquirir terrenys amb cases o
apartaments a la Cerdanya.
Arreu de la comarca proliferen
urbanitzacions amb cases d’un
estil uniforme i això ha suposat
una transformació important del
paisatge.

Puigcerdà, 
capital comercial
La ciutat de Puigcerdà, capital
de tota la Cerdanya des de fa
més de vuit segles, ha experi-
mentat un important creixement
de població els darrers vint
anys i ha arribat als 9.000 habi-
tants. L’existència de les sego-
nes residències i del turisme
d’hivern li donen molta impor-
tància comercial i fan que els
carrers i les places del centre
urbà siguin molt concorreguts.
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El Pla de Bages
La proximitat de la metròpoli

El Baix Llobregat
L’horta en zona urbana

La Costa Brava
El paisatge com a recurs turístic

La Garrotxa
Una ciutat dins un parc natural 

El Priorat
La renovació d’un antic paisatge agrari

El Tarragonès
Un paisatge industrial

El Vallès
Ciutat compacta, ciutat difusa

La Ribera d’Ebre
El paisatge fluvial i la producció d’energia

El Segrià
Paisatge de regadiu en planes de secà

La Vall d’Aran / Era Val d’Aran
El paisatge com a escenari turístic

La Cerdanya
El paisatge de la frontera

Barcelona, 22@
La renovació del paisatge urbà

Ciutat, territori, paisatge
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